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Wynieść słyszenie  
na wyższy poziom
Z Signia Active Pro, nie musisz się już martwić  
o to, że przegapisz konwersację lub będziesz prosić 
ludzi o powtórzenie tego, co powiedzieli. Wynieść 
swoje słyszenie na wyższy poziom dzięki aparatom 
słuchowym Signia Active Pro.

Be Brilliant z  
Signia Active Pro
Dlaczego ludzie szukają korzyści i przewagi  
w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie? 
Od smartfonu do butów sportowych, znalezienie 
odpowiednich akcesoriów pozwoli uzyskać 
maksimum korzyści i działać najlepiej. To samo jest 
teraz możliwe dla słyszenia.

Rewolucyjne aparaty słuchowe Signia Active Pro 
pomogą Ci przezwyciężyć hałas, skupić się na tym,  
co ważne i wynieść swoje słyszenie na wyższy poziom.

Be  
BrilliantTM

O marce Signia

Signia jest jedną z wiodących marek w świecie 
aparatów słuchowych. Naszą misją jest poprawa 
słyszenia dzięki innowacyjnym rozwiązaniom 
kształtującym trendy w dziedzinie audiologii. Nie 
zgadzamy się ze stereotypem głoszącym, że ubytek 
słuchu jest ograniczeniem. Nie chodzi nam jedynie 
o poprawę słyszenia, naszym celem jest coś więcej - 
zyskanie przewagi. Przewagi poprzez słyszenie lepiej 
niż kiedykolwiek. Każdego słowa, dźwięku i oddechu. 
Z marką Signia możesz zabłysnąć. Be Brilliant.

Informacje w tym dokumencie zawierają ogólny opis dostępnych 
opcji technicznych, które nie zawsze muszą być dostępne i są 
przedmiotem do zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.

Słowny znak towarowy i logo Bluetooth stanowią własność 
Bluetooth SIG, Inc. i posługiwanie się nimi przez WSAUD A/S jest 
objęte licencją. Wszystkie inne znaki towarowe i nazwy handlowe 
są własnością ich odnośnych właścicieli.
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Korzyści z Signia 
Active Pro
Urządzenia Signia Active Pro nie tylko transmitują 
muzykę i rozmowy telefoniczne przez Bluetooth 
w wysokiej jakości dźwięku. Polepszają także 
ogólne wrażenia słuchowe, szczególnie w trudnych 
sytuacjach, jak duże spotkania czy głośne miejsca.

Dedykowany dźwięk 
 
Te unikalne, wyglądające jak słuchawki audio 
aparaty słuchowe łączą zaawansowaną łączność 
z dedykowanym dźwiękiem audio, który można 
odnaleźć w najbardziej zaawansowanych aparatach 
słuchowych. Jednak Signia Active Pro wygląda zupełnie 
inaczej, urządzenia oferowane są wraz z ładowarką 
mieszczącą się w kieszeni, która pozwoli na łatwe 
założenie lub wyjęcie urządzeń z uszu, gdy jest to 
potrzebne, jak inne słuchawki.

Dzięki bezprzewodowemu 
ładowaniu ze standardem Qi,  
można poprostu umieścić 
ładowarkę na podstawce 
ładującej, zamiast 
podłączać ją do gniazdka 
sieciowego.

Usłysz to, co ważne 
dla Ciebie
Gdziekolwiek się znajdujesz na zatłoczonej ulicy, w 
biurze z otwartymi przestrzeniami lub jesz kolację 
w głośnej restauracji, jeżeli występuje głośny hałas 
otoczenia, utrzymanie rozmowy wymaga koncentracji i 
wysiłku. Signia Active Pro fachowo radzi sobie z takimi 
wyzwaniami oferując świetny dźwięk.

Osobiste wsparcie, 
za dotknięciem palca
Aparaty Signia Active Pro połączone przez Bluetooth 
z aplikacją Signia, oferują wsparcie Asystenta Signia 
i systemu TeleCare. Używając sztucznej inteligencji, 
Asystent Signia umożliwia natychmiastowe wsparcie 
kiedykolwiek tego potrzebujesz do zmiany ustawień. 
Signia TeleCare umożliwia kontakt z Twoim 
protetykiem słuchu dla dodatkowego wsparcia w razie 
potrzeby. Aplikacja Signia działa jak “protetyk słuchu w 
kieszeni”, aby móc dawać z siebie wszystko, w każdej 
sytuacji.

Opcje Tinnitus 
Jeżeli cierpisz na tinnitus, Signia Active  
Pro oferuje różne terapie  
przynoszące ulgę przy szumach usznych. 

Kopułki Sleeve  
Kopułki sleeve oferowane są w czterech różnych rozmiarach w 
wersjach wentylowanej i zamkniętej, są odpowiednie dla większości 
kanałów słuchowych oraz potrzeb słuchowych.

Biały /  
różowe złoto

Czarny / 
srebrny

Czarny

Kompatybilne z systemami Android oraz iOS. Aplikacja jest bezpłatna.

Dowiedz się więcej na signia.net
Lub zapytaj protetyka słuchu o więcej informacji na temat aparatów 
słuchowych Signia Active Pro, przydatnych akcesoriów czy aplikacji 
Signia. 

Rzeczywisty rozmiar

0mm

17mm

Cyfrowy asystent 
wykorzystujący sztuczną 

inteligencję

Polepszone  
rozumienie mowy

Automatyczna  
detekcja sytuacji

Ładowanie  
przenośne

Świetny  
dźwięk

Natychmiastowe 
dopasowanie

Transmisja audio 
poprzez Bluetooth


